Gemeente Rheden
Raadsvergadering 26 april 2022
Datum:
Locatie:
Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Gemeentesecretaris:

26 april 2022
Landgoed Avegoor, Ellecom
burgemeester C. van Eert
de heer S. Engelen
de heer R. Haverkamp, de heer T. Klomberg
mevrouw N. Renkema-Holstein

Aan de orde:
1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Installatie van de leden van de gemeenteraad
3
Voorstel tot het benoemen van de raadsvolgers
a. Benoeming van 2 raadsvolgers:
b. Benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
c. Benoeming 2 leden en 1 plaatsvervangend lid regioagendacommissie Groene
Metropoolregio
d. Benoeming 2 leden en 2 plaatsvervangende leden van de Euregioraad
4
Vaststelling bestemmingsplan Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en
40
5
Startnotitie Woonzorgvisie
6
Verduurzaming Theothorne
7
Verklaring van geen bedenkingen dierenbegraafplaats Bockhorstweg 8
Spankeren
8
Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg zuid 2019
9
Voorstel om:
1. Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
2. Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 15 maart
2022, 29 maart 2022 en 30 maart 2022
3. Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming;
10
Sluiting
Aanwezig
De heer T. Endeveld
Mevrouw M. Van de Kolk
Mevrouw S. Kerkum
De heer M. van Heijgen
Mevrouw H. Heersink
De heer E.P.F.L. Roumen
Mevrouw R. Huertas Mulckhuyse
De heer D.J.P. Appels
De heer T. Kuijpers
Mevrouw Y.A.W. Hopmans
Mevrouw M. Visser
De heer R. Koekkoek
De heer J.M.A. Kolkman
Mevrouw G. Hofstede
Mevrouw M. Noorland
De heer W.A. Heesen
De heer M. Sahan
De heer T.K.J. Eskes
De heer A.J.H. Bosveld
De heer B. van de Geijn

GL
GL
GL
GL
GL
D66
D66
D66
D66
VVD
VVD
VVD
VVD
PvdA
PvdA
PvdA
PvdA
GPR/B
GPR/B
GPR/B

De heer F. Kooistra
De heer M. Budel
De heer C.C.J.M. Weijers
Mevrouw N.T. Overvliet
De heer T. Kooijmans
De heer P van Heumen
De heer H. Witteveen

GPR/B
CDA
CDA
CDA
VPR
VPR
CU

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2

Rondvraag
Er zijn geen vragen ingediend

3

Vaststelling agenda
De door fractie VVD ingediende motie vreemd aan de orde van de dag ‘De jeugd heeft de
toekomst – Jeugdraad of Jongerenpanel?’ wordt geagendeerd als agendapunt 6a.
Op verzoek van fractie VVD besluit de raad om agendapunt 6 ‘Verduurzaming Theothorne’
aan te houden. Een gewijzigd voorstel zal worden geagendeerd voor de raadscyclus van juni
2022.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

3a

Benoeming van 2 raadsvolgers:
De heren Verhoeven en Moes worden benoemd tot raadsvolgers en leggen beiden de gelofte
af.

3b

Benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
De raad besluit om mevrouw M. Visser te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad.

3c

Benoeming 2 leden en 1 plaatsvervangend lid regioagendacommissie Groene
Metropoolregio
De raad besluit om de heren Van de Geijn en Kuijpers te benoemen tot leden van de
regioagendacommissie Groene Metropoolregio en de heer Van Heumen te benoemen tot
plaatsvervangend lid.

3d

Benoeming 2 leden en 2 plaatsvervangende leden van de Euregioraad
De raad besluit om de heren Bosveld en Kooijmans te benoemen tot leden van de
Euregioraad en de dames Huertas Mulckhuyse en Van de Kolk te benoemen tot
plaatsvervangende leden.

Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4 Vaststelling bp Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40
Voorstel om:
a in te stemmen met de Nota van zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I bij dit
besluit;
b in te stemmen met de Nota van wijzigingen zoals opgenomen in bijlage II bij dit
besluit;
c aan te geven, dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de
GBKN kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, met
bestandsnaam o_NL.IMRO.0275.BPDZ5-VA01;

d met inachtneming van het hiervoor gestelde in het dictum langs elektronische
weg, en met een volledige verbeelding daarvan op papier, vast te stellen het bij
dit besluit behorende bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locaties
Zutphensestraatweg 20 en 40’, met de daarbij behorende toelichting, als vervat
in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0275.BPDZ5-VA01;
e geen exploitatieplan vast te stellen.
Het voorstel wordt unaniem verworpen.
Het door de fracties VVD, CDA, PvdA en VPR ingediende motie ‘Wonen op nummer 20’ wordt
aangenomen met 23 stemmen voor (GL, VVD, GPR/B, PvdA, CDA, VPR, CU) en 4 stemmen
tegen (D66).
5 Startnotitie Woonzorgvisie
Voorstel om:
de startnotitie Woonzorgvisie vast te stellen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
De door fractie GL ingediende motie ‘Evaluatie Rhedens model in sociaal domein’ wordt
ingetrokken na een toezegging van de wethouder.
Toezeggingen
Wethouder Hofstede zegt toe om een evaluatie uit te voeren naar het Rhedens model en
hierover vooraf met de raad in gesprek te gaan.
Wethouder Hofstede zegt toe om uiterlijk voor 1 juni inzage te geven in de ambtelijke
kosten.
6 VERVALLEN
6A Motie vreemd aan de orde van de dag ‘De jeugd heeft de toekomst - Jeugdraad of
jongerenpanel’
De motie wordt unaniem aangenomen.

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
7 Verklaring van geen bedenkingen dierenbegraafplaats Bockhorstweg 8 Spankeren
Voorstel om:
een verklaring van geen bedenkingen te geven voor het afwijken van het
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ ten behoeve van de realisatie van een
dierenbegraafplaats, inhoudende:
- inrichten van een deel van het perceel als dierenbegraafplaats;
- inrichten van bestaand (niet-monumentaal) gebouw als ontvangstruimte en
showroom;
- aanleggen van 8 parkeerplaatsen voor bezoekers;
- groene (her)inrichting van het perceel/de aanleg van nieuwe natuur.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
8 Vaststellen bp Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg zuid 2019
Voorstel om:
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Lentsesteeg Zuid 2019’ gewijzigd
vast te stellen

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
9 Voorstel om:
1 Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
Conform voorstel.
2 Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 15 maart 2022,
29 maart 2022 en 30 maart 2022
Conform voorstel.
3 Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
T.k.n.
Woordmeldingen:
T.a.v. agendapunt 9.3.11: Vervolg inzet Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG) na pilot
Fractie CDA gaat ervan uit dat het college in gesprek gaat en blijft met huisartsen,
zorgverzekeraars en het Rijk over de gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van
structurele financiering.
Fractie PvdA dankt het college voor het continueren van de inzet van de ondersteuner Jeugd
en Gezin.
T.a.v. agendapunt 9.3.7: Principeverzoek 22 woningen Vlashofstraat/Rozendaalselaan te Velp
Fractie PvdA verzoekt om dit verzoek te agenderen voor een voorbereidende vergadering
T.a.v. agendapunt 9.3.1: Startnotitie Omgevingsvisie gemeente Rheden en agendapunt
9.3.4: Monitor Uitvoering Structuurvisies
Fractie VVD verzoekt deze twee onderwerpen te agenderen voor een oriënterende
vergadering.
10 Sluiting
Mevrouw Hopmans en de heer Witteveen staan stil bij de laatste vergadering van
wethouder Haverkamp en spreken een dankwoord naar hem uit.

